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Agendapunt voor 

 
HULPVERLENINGSZONE Brandweer Zone Rand 
☐ HOC  
☒ BOC  
☐ TBOC  
☐ Andere:  

 
 
Onderwerp 
 Koopkracht verhogende maatregelen  

 
 

 
Doel agendering 
 ☒ Vraag tot wijziging reglement, RPR,…  

☐ voorbereiding besluitvorming 
☐ informatief (toelichting stand van zaken,..) 
☐ verduidelijking vragen 
☐ … 

 
Beknopte inhoud 
 Op 9 juni 2021 sloten de sociale partners een nieuw sectoraal akkoord af voor de 

personeelsleden van de lokale en provinciale besturen.  

De hulpverleningszone valt echter niet onder het akkoord omdat hier federale regels 
gelden, maar het administratief en technisch personeel (ATP) van de 
hulpverleningszone blijft hierdoor wel in de kou staan. De rechtspositieregeling die 
op hen van toepassing is vindt zijn basis in het ‘Besluit Rechtspositieregeling’ van de 
Vlaamse Regering van 7 december 2007. Hieraan werd door de meeste 
hulpverleningszones achteraf weinig tot niets gewijzigd. 

In heel wat hulpverleningszones werden dan ook dezelfde maatregelen 
onderhandeld omdat heel wat van het AT Personeel afkomstig is van een lokaal 
bestuur en de hulpverleningszones geen personeel willen verliezen omdat er binnen 
de lokale besturen betere arbeidsvoorwaarden gelden. Zo werden o.a. in 
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Brandweerzone Centrum (Gent) en Brandweerzone Antwerpen deze akkoorden 
integraal overgenomen voor het administratief technisch personeel. 

Daarnaast was er ook de mogelijkheid om een éénmalige ‘coronapremie’ toe te 
kennen, dit tot 31 december 2021, ook hier heeft de hulpverleningszone geen 
gebruik van gemaakt, ondanks het feit dat haar personeel in de frontlinie staat en 
een gedegen ondersteuning kreeg van de administratieve en technische diensten.  

Telewerken was de norm, of althans sterk aanbevolen, door de geldende 
coronamaatregelen, daarnaast swingen de energieprijzen swingen de pan uit en ook 
hier bleven onze personeelsleden in de kou staan omdat de hulpverleningszone 
geen reglement voor telewerk heeft waarin een forfaitaire bijdrage in de kosten per 
maand voorzien is. 

VSOA vraagt dan ook, naar analogie met de lokale en de regionale besturen, om: 

1. een koopkrachtverhoging te realiseren door het variabele gedeelte van de 
eindejaarstoelage van het AT personeel te verhogen van 2,5 % naar 3,6 % 
van het jaarsalaris (met terugwerkende kracht van 2021) en dit los van de 
normale indexatie van de lonen, 

2. Het toekennen van 'cheques allerhande' ter waarde van €200 per jaar per 
VTE voor het AT personeel. 

3. Het optrekken van de maaltijdcheque voor alle personeelsleden tot het 
maximum van €8 per cheque 
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